
3519 م.ك. مج1

عقائدالموضوع3519 م.ك. مج1مخطوط رقم

فرائد بحر الفوائدالعنوان

الكافيجي ; محمد بن سليمان ـ 879 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

1 ـ 4عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3519 م.ك. مج2

عقائدالموضوع3519 م.ك. مج2مخطوط رقم

رسالة في بيان المعجزاتالعنوان

الكافيجي ; محمد بن سليمان ـ 879 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

5 ـ 6عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3519 م.ك. مج3

أدابالموضوع3519 م.ك. مج3مخطوط رقم

الكافيالعنوان

الكافيجي ; محمد بن سليمان ـ 879 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 9 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

7 ـ 13عدد األوراقمسخ معبادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3519 م.ك. مج4

فقهالموضوع3519 م.ك. مج4مخطوط رقم

فصل في إستقبال القبلةالعنوان

إبن تيمية ; أحمد بن عبد الحليم ـ 728 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

773 هـ.تاريخ النسخ

محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسيإسم الناسخ

15 ـ 19عدد األوراقنسخنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

كراسة مختصرة في وجوب إستقبال مكة أثناء الصلوات المفروضةالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3519 م.ك. مج5

نحوالموضوع3519 م.ك. مج5مخطوط رقم

اللمعة الموصلية في معرفة اللغة العربيةالعنوان

الموصلي ; تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبداهللا الشيباني ـ 797 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

القرن ( 10 )تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

21ـ30عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3519 م.ك. مج6

حديث + شعرالموضوع3519 م.ك. مج6مخطوط رقم

شرح نظم ثالثيات البخاريالعنوان

البرماوي ; محمد بن عبد الدائم ـ 831 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

843 هـ.تاريخ النسخ

عي بن احمد بن محمدإسم الناسخ

31 ـ 37عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3491_3565/3519/3519 6جم .ك.م.htm [24/03/2011 02:33:44 م]



3519 م.ك. مج7

حديثالموضوع3519 م.ك. مج7مخطوط رقم

الثالثيات من الجامع الصحيحالعنوان

البخاري ; محمد بن اسماعيل ـ 256 هـ.المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

879 هـ.تاريخ النسخ

محمد بن حسن احمد العجلوني المقدسي الشافعيإسم الناسخ

39 ـ 44عدد األوراق نوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

من 45 ـ 51 قيود القراءات واالجازات.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

بروكلمان : 1 / 159 // ذيل بروكلمان:1 / 264المراجع
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3519 م.ك. مج8

تصوفالموضوع3519 م.ك. مج8مخطوط رقم

في معرفة التوحيدالعنوان

الموصلي ; تقي الدين ابو بكر بن عليالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

800 هـ.تاريخ النسخ

احمد بن عمرإسم الناسخ

52 ـ 61عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

نسخة منقولة عن نسخة المؤلف.المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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